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‘Ik wil graag
op Financiën
blijven’

KOEN GEENS (CD&V)
ontkent dat hij de ambitie zou
koesteren ooit premier te
worden. ‘Financiën en fiscaliteit
zijn mijn vak.’ (in Het Nieuwsblad)
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GEERT SELS
BRUSSEL | Elk groot Belgisch

museum heeft kunstwerken met
een ranzig verleden. Ze zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog door de
nazi’s aangekocht of ruwweg ge
confisqueerd. Na de oorlog keerde
amper negen procent terug naar de
eigenaars.
In onze musea bevinden zich
331 kunstobjecten die terugkeer
den uit nazigebied en van wie de
originele eigenaar niet bekend is.
In de jaren na de oorlog is daar ook
weinig naar gezocht.
De Vanitas van Jan Denens werd
tijdens de oorlog brutaal in beslag
genomen door de nazi’s. Die
schuimden vanaf 1942 systema
tisch de steden af om verlaten hui
zen van gedeporteerde en geëmi
greerde joden leeg te halen.
Het schilderij werd geplunderd tij
dens de Möbelaktion B31. Na de
oorlog werd het door de geallieer
den aangetroffen in Schloss Kogl
(Oostenrijk). Dat was een van de
1.400 depots waarin de nazi’s in
heel het Derde Rijk kunstgoederen
opsloegen. Het hangt nu in het Mu
seum voor Schone Kunsten in Ant
werpen.
In het Museum voor Schone Kun

sten Gent hangt De dorpsadvocaat
van Pieter Brueghel II. De her
komst is onbekend. In het muse
umdepot zitten twee schilderijen
van Frits Van den Berghe, afkom
stig van een joodse eigenaar (naam
en adres bekend bij de redactie) die
ze wou uitlenen voor een expositie.
Wegens de oorlog ging die niet
door; nadien was de eigenaar on
vindbaar.
Het Museum voor Schone Kunsten
Brussel heeft met Bloemen van Lo
vis Corinth een werk van onbeken
de herkomst. Voorts kreeg het ne
gen schilderijen van Xavier Melle
ry die tientallen jaren in de kelders
van het Paleis voor Schone Kun
sten lagen. Daar werden na de oor
log de veilingen van gerecupereer
de roofkunst georganiseerd. Het
museum weet niet wie de eigenaar
is.
De informatie komt uit een bijlage
van een rapport over de schade
loosstelling aan de joodse gemeen
schap. Het rapport dateert uit
2008. Tussen de tientallen pagina’s
is het bestaan van het addendum
in één zinnetje vermeld. Het is
nooit gepubliceerd. Het kostte
zoekwerk om er de hand op te leg
gen.

Het rapport is bij momenten
scherp. Zo vermeldt het enkele kis
ten in het Jubelpark met 292 cul
tuurgoederen van nietgeïdentifi
ceerde joodse herkomst. Het gaat
om islamitische, Chinese, Griekse
en Romeinse kunstobjecten. Ze

zijn teruggevonden in een opslag
plaats in Nikolsburg (nu Mikulov
in Tsjechië). ‘De instelling schreef
alle stukken in in zijn inventaris’,
zegt het rapport, ‘en ondernam
geen enkele poging om de eige
naars te identificeren.’
Deze gegevens zijn maar een topje
van de ijsberg. Het rapport focust
alleen op joodse bezittingen en on
derzocht een beperkt aantal Belgi
sche musea. Het lijdt geen twijfel
dat veel kunst van bij ons in buiten

landse musea en privécollecties
verzeild is. Van de duizenden stuk
ken die richting Duitsland verdwe
nen, keerden er amper 1.155 terug
naar ons land.
Van de stukken die wel terugkwa
men, kwam 91 % bij de Staat te
recht. Ruim een derde werd na de
oorlog in zes openbare veilingen
verkocht. Dat leverde de schatkist
3,3 miljoen toenmalige frank op.
639 stukken werden verdeeld over
vijftien musea. Daaronder ruim
120 schilderijen, van topnamen uit
onze kunstgeschiedenis zoals Jor
daens, Memling, Metsijs, Van der
Weyden, Cranach en Brueghel.

Geen informatie

Bezoekers van de Musea voor Scho
ne Kunsten in Brussel, Gent en
Antwerpen, het Groeningemuse
um of het Rubenshuis treffen hier
op de plaatjes naast de doeken
geen informatie over aan. Noch
tans behoorden de werken voor de
oorlog níet aan deze musea toe.
‘Van die werken kan men zich af
vragen of ze wel toebehoren aan de
Belgische Staat’, zegt Bert Demar
sin, docent recht KU LeuvenCam
pus Brussel en specialist kunstres
titutie. ‘Musea gaan er beter van uit
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Van de schamele 1.155 kunstwer
ken die na de Tweede Wereld
oorlog in Duitsland werden gere
cupereerd, zijn er 639 verdeeld
onder onze musea. Juristen vra
gen zich af of de staat ze zich
zomaar kon toeëigenen

Naziroofkunst in onze musea

Amerikaanse soldaten inspecteren Hermann Görings privécollectie in Berchtesgaden, met drie schilderijen van zijn lievelingsartiest Cranach.©belgaimage

In Belgische musea bevinden zich werken die daar niet thuishoren. Of waarvan
minstens de herkomst grondig onderzocht moet worden. Ze zijn tijdens de nazi
bezetting naar Duitsland gebracht en kwamen nadien in onze musea terecht.


